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INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: BERNARDO DE ARAUJO MORAES TROVAO

Cargo efetivo: Analista Ambiental
Cargo comissionado: Assessor

FORMAÇÃO

CURSO: Graduação em Engenharia Ambiental
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Conclusão: 2008

CURSO: Especialização em Recuperação de Áreas Degradadas 
Instituição: Universidade Federal de Viçosa, UFV-MG
Conclusão: 2016

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

> Empresa/Instituição onde atuou: CENSIPAM - MD
Período: 07/2020 até 07/2021
Unidade de lotação: Coordenação Geral Operações e Produtos – CGOPE da Diretoria de Produtos – DIPRO
do Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM
Cargos: Assessor
Descrição: Atua junto ao Grupo de Integração para Proteção da Amazônia – GIPAM, processando análises integradas junto
com mais 11 representantes de outros órgãos para subsídios à ações de combate a ilícitos e demais políticas para 
Amazônia Legal.

> Empresa/Instituição onde atuou: Serviço Florestal Brasileiro – SFB (2015 - 2019):
Período: 04/2015 a 07/2020
Unidade de lotação: Gerência Executiva de Cadastro de Florestas – GECAF / Diretoria de Cadastro e Fomento Florestal- 
DCF / Serviço Florestal Brasileiro Secretaria Executiva – SE.
Cargos: Coordenador de 31/01/2019 até hoje (FCPE 101.3); Gerente Executivo de 21/02/2017 a 24/08/2017 (DAS 101.4); 
Chefe de Divisão de 24/09/2015 a 20/02/2017 (DAS101.2).
Descrição: Atuou desde 2015 coordenando as atividades relacionadas ao: I - monitoramento técnico de programas e 
projetos, inclusive de cooperação técnica, científica e financeira, com entidades nacionais e internacionais no âmbito de 
suas competências; II - gerenciar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, criado pela Lei n° 11.284, de 2006; III - 
desenvolver e gerenciar o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, respectivos módulos e aplicativos, e a integração 
de informações dos congêneres estaduais; IV - elaborar e viabilizar a execução das atividades de divulgação e treinamento 
no âmbito do SICAR e do Cadastro Nacional de Florestas Públicas; V - propor e elaborar estudos analíticos sobre a base 
de dados do SICAR e do CNFP; VI - apoiar tecnicamente os atores governamentais e não governamentais no âmbito de 
suas competências; X - reunir, sistematizar e atualizar dados e informações geográficas sobre o mapeamento e 
monitoramento da vegetação brasileira, para subsidiar a produção regular de estatísticas nacionais e o desenvolvimento 
das atividades finalísticas do SFB.

> Empresa/Instituição onde atuou: IBAMA (07/2009 a 06/2015):
CGAUF/DBFLO (11/2012 a 04/2015) - Trabalhou por três anos na integrando a equipe responsável pelo Cadastro 
Ambiental Rural - CAR e pelo Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR executando, também, ações de vistoria para 
anuência de supressão de mata atlântica.
ESREG/IBAMA de Parintins (10/2010 a 10/2011)- Trabalhou com atividades de fiscalização, educação ambiental e 
demandas associadas.
CGPEG/DILIC/IBAMA (08/2009 a 10/2010)- Trabalhou durante uno com licenciamento de atividades petróleo e gás 
marítimo.



> Empresa/Instituição onde atuou: GOLDER ASSOCIATES (02/2007 a 03/2008 – Estagiário; e 03/2008 a
08/2009 – Engenheiro Ambiental):
Trabalhou como Engenheiro Ambiental na Golder Associates Consultoria e Projetos, de 2007 a 2009, onde participou de 
diversos trabalhos nas áreas de mineração, siderurgia, produção de cimento e inventário de gases do efeito estufa. 
Elaborou o balanço hídrico industrial para uma mina de manganês da Vale; participou do licenciamento da Companhia 
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) e de uma planta de moagem de escória da Votorantim, em Santa Cruz, através da 
elaboração de um PBA (Projeto Básico Ambiental); também trabalhou Junho/2019 no desenvolvimento de um Sistema de 
Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa para a AES Tietê S.A..

> Empresa/Instituição onde atuou: PRONEX (04/2007 a 12/2007):
Trabalhou junto a um projeto do PRONEX (Programa de Apoio a Núcleos de Excelência, do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA (MCT), por intermédio do CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO (CNPq), em parceria com a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-
FAPERJ), na área Geotecnia aplicada à avaliação, prevenção e remediação de problemas ambientais. Neste projeto 
contribui com a elaboração de um sistema de informações geotécnicas (SIGEO).

> Empresa/Instituição onde atuou: PETROBRAS (04/2006 a 03/2007):
Estagiou na área de águas, efluentes e resíduos do refino dentro da Gerência de Águas, Efluentes e Resíduos do 
Abastecimento, AB-ER-TR-AER, durante o período de abril de 2006 com término em março de 2007. Acompanhando os 
indicadores de consumo de água, geração de efluentes, e produção. Também atuou no desenvolvimento, 
acompanhamento, aprimoramento de novas tecnologias da competência desta Gerência. Tendo participado da elaboração 
do projeto conceitual do COMPERJ (Complexo Petroquímico de Itaboraí) e documentação destinada aos órgãos 
ambientais.

> Empresa/Instituição onde atuou: NIMA (Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio):
Trabalhou como prestador elaborando um SIG (Sistema de Informações Geográficas) da favela da Maré, para a 
implementação de um programa de gestão e educação sócio ambiental. Este trabalho foi realizado com o auxílio de 
programas de geoprocessamento de dados e interpretação de imagens de satélites: o ArcGis 9, eCognition e ERDAS 
IMAGINE 8.6.

> Empresa/Instituição onde atuou: SMAC (Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro)
Estagiou voluntariamente no Escritório Técnico Regional 2 atuando na fiscalização e tarefas administrativas.

> Empresa/Instituição onde atuou: CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas)
Estágio, através do programa de Vocação Científica na área de segurança de Redes

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Idiomas:
Inglês: Avançado - fluência oral e escrita
Espanhol: Avançado - fluência oral

Cursos:
> "Introdução ao Geoprocessamento com TerraView" (2020)
>Introduction to GeoTools for FOSS4G” (2017)
> “Hands on with GDAL/OGR: a gentle introduction to command line GIS for FOSS4G” (2017)
> “Advanced Spatial Analysis with PostGIS” (2017)
>PostGIS and Spatial SQL for FOSS4G Rookies (2017)
> “Gestão de Riscos e Controles Internos no Setor Público – ENAP/CGU” (2017)
> “Curso de Sistemas Agroflorestais avançado com Ernst Götsch” (2014)
> “Curso de Modelos Digitais de Elevação na Hidrologia: Extração de Atributos Hidrológicos da Topografia do
> XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto” (2013)
> “Curso de Introdução aos Métodos de Estimativas de Riqueza e Análise de Biodiversidade” (2012)
> “Curso de Modelagem Hidrodinâmica pela Universidade do Vale do Itajaí” (2010)
> “Curso de Recuperação de Áreas Degradadas pelo Instituto Ecoplan” (2009)
> “Curso de Licenciamento Ambiental pela Golder Associates” (2008)
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